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Afgørelse

SKL har klaget over Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse om
tilbagebetaling af tidligere udbetalt erstatning for tab af erhvervsevne

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afgjorde sagen den 23. oktober 2Ot9.

Ankestyrelsen har nu afgjort SKL's sag.

Resultatet er:

. SKL skal tilbagebetale udbetalt erstatning for tab af erhvervsevne
fra den 19. juni 2016 til 31, august 2AI9.

Det betyder, at vi stadfæster Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings
afgørelse, da vi er kommet til samme resultat.

På de næste sider kan du læse mere om afgørelsen.
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J, nr.

Cpr. nr.

Skadedato: 1, marts 2010

Ankestyrelsen

7998 Statsservice

Tel +45 3341 1200

ast@ast, d k
sikkermail@ast. d k

EAN -nr:
57 98 000 35 48 21

Åbningstid l

man-fre k|.9.00-15.00



Begrundelsen for afgørelsen om tilbagebetaling
Sådan vurderer vi sagen
Ankestyrelsen har lagttil grund, atsrlsenest fra den 16. juni 2016 ikke
længere har haft et erhvervsevnetab. Vi henviser til det anførte i

Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse af 31. oktober 2019, som
hverken sxt- eller forsikringsselskabet har haft bemærkninger til.

Vi vurderer, atsKL skal tilbagebetale den erstatning for tab af
erhvervsevne/ som sru har modtaget fra 19. juni 2016 og frem til
udbetalingen blev stoppet.

Hvad er afgørende for resultatet
Der er efter arbejdsskadesikringslovens $ 40a, stk. 1, nr. 3, to
betingelser for at man kan kræve en udbetalt erstatning tilbage.
Erstatning skal vaere modtaget uberettiget, og den skal være modtaget
mod bedre vidende.

Dette har vi også beskrevet i Ankestyrelsens principmeddelelse 13-20

Som ovenfor anført, har srl modtaget erstatningen uberettiget.
Forsikringsselskabets observationer begyndte den 19. juni 2016, Det er
ubetænkeligt at ligge til grund, atsKLegs! i en periode forud for den 19
juni 2016 har haft et tilsvarende funktionsniveau. Derfor harsru senest
fra denne dato ikke laengere været berettiget til erstatning for tab af
erhvervsevne.

Derfor burdesrr-også senest fra denne dag vide, atsKL ikke længere er
berettiget til at modtage erstatning for tab af erhvervsevne (i samme
omfang som tidligere).

Vi har herved lagt vægt på grundlaget for de tidligere afgørelser fra
Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring).

Afgørelsen af 26. juni 2013 henviser til, at sKL fortsat var sygemeldt og

modtog kontanthjaelp. Dasxr- på observationerne udfører arbejde, er
allerede dette i modstrid med det Arbejdsskadestyrelsen lagde vægt på i

2013. I den tidligere afgørelse af 21. november 2012 skrev
Arbejdsskadestyrelsen, at sKI- var henvist ti I eksempelvis i kke-fysisk
krævende operatørarbejde. Dette er i klar modstrid, med det arbejde sxl
udfører ved observationerne.

lfølge statusrapport fra 15. juli 2016 til B. august 2016, arsn.den 4.
august 2016 talt med sin mentor i anledning af observationerne fra Alm
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Brand. sKL er citeret for at sige, at srl har gjort det srl har gjort, og det
må sri-stå til ansvar for. sKL srogså citeret for at sige, atsKL har lavet
noget skidt. Dette tyder også klart på, 6tsKL ft61været klar over, at sKI-

har modtaget erstatningen uberetti get.

An kestyrelsen hj emviste sa gen ti I Arbejdsma rkedets Erhvervssi kri n g den
21. november 20t6, og den nye afgørelse er først truffet den 29. august
2079. Der har således været en sagsbehandlingstid på ca. 2 år og 9
måneder. Den lange sagsbehandlingstid medfører dog ikke, atsxr- ikke
skal tilbagebetale den for meget udbetalte erstatning. Det følger af
Ankestyrelsens principmeddelelse 13-20.

sKL,'s f6gfe;'Sund - (FB) - har i klagen anført, at forsikringsselskabet (Alm.
Brand) ikke var forpligtet til at udbetale erstatning for tab af
erhvervsevne, efter Ankestyrelsens hjemvisning, og at de derfor har
udvist retsfortabende passivitet ved ikke at standse udbetalingen.

Vedrørende dette forhold lægger vi vægt på, at det fremgår af
telefonnotat af 2. oktober 2019 (samtale med Alm. Brand) og brev af 30.
september 2019 fra ARK Advokater, at Alm. Brand kun har udbetalt
erstatning for tab af erhvervsevne svarende til et tab på 50 procent, og

ikke svarende til et tab på 65 procent, sådan som det var oplyst i brev af
12. juni 2019 fra ARK Advokater, Alm. Brand har således ikke udbetalt
den erstatni n g, som Arbejdsma rkedets Erhvervssi kri n g havde ti I kendt
ved afgørelsen af 24. februar 2076.

Alm. Brand har i stedet udbetalt den erstatning, stct. var tilkendt ved
de tidligere afgørelser af 21. november 2072 og 26. juni 2013. Det
vurderer vi, er korrekt.

Vi henviser i den forbindelse til Ankestyrelsens principmeddelelse U-10-
01.

Det følger heraf, at:

" Forsikringsselskabet skulle genoptage udbetalingen af erstatning for

tab af erhvervsevne i et tilfælde, hvor Arbejdsskadestyrelsen havde

truffet afgørelse om standsning af ydelsen, men hvor Ankestyrelsen efter

en anke havde hjemvist sagen fordi sagen ikke var tilstrækkeligt oplyst.

Der blev ved afgørelsen lagt vægt på, at hjemvisning efter almindelige
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forvaltningsretlige principper indebærer en annullation af den påklagede

afgørelse, og at retsvirkningen af en annullation af en afgørelse om

standsning af en løbende ydelse som hovedregel er, at den tilkendte

ydelse fortsat skal udbetales. Ankeinstansen kan dog tillægge afgørelsen

en anden retsvirkning"

Dette betyder, at ved Ankestyrelsens hjemvisning af 21. november 2016
blev Arbejdsskadestyrelsens afgørelse af 24. februar 2016 ophævet. Det
havde den virkning, at der ikke længere var en afgørelse, der ændrede
Arbejdsskadestyrelsens afgørelse af 26. juni 2013. sKL skulle derfor
stilles som om afgørelsen af 24. februar 2016 aldrig var blevet truffet,
hvilket betyder, atsKL fortsat havde ret til at få udbetalt en lØbende
udbetaling af erstatning for tab af erhvervsvene/ svarende til et
erhvervsevnetab på SO procent.

Alm. Brand har heller ikke haft mulighed for selv at standse udbetalingen
af erstatning for tab af erhvervsevne. Det følger af Ankestyrelsens
principmeddelelse U-11-99, sag nr. 3. Det følger af principmeddelelsen,
at det alene er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (dengang
Arbejdsskadestyrelsen) der har kompetencen til at træffe afgørelse om
erstatning for tab af erhvervsevne.

Det betyder, at Alm. Brand ikke har udvist passivitet, eller på anden
måde foretaget sig noget, der hindrer, atsKI-,skal tilbagebetale den for
meget udbetalte erstatning.

Oplysn i ngerne fremgår særli gt af Arbejdsskadestyrelsens afgørelser af
21. november 2Ol2 og 26. juni 2013, Arbejdsskadestyrelsens afgørelse
af 24. februar 2016, Ankestyrelsens afgørelse af 21. november 2016,
observationsmateriale fra Alm. Brand for perioden 19. til 24. juni 20t6,
ortopædkirurgisk speciallægeerklæring af 29. november 2018 med
supplement af L2. april 2019, journal fra Kommune,
Jobcentret, modtaget i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring den 29. august
2018, mail af 12. juni 2019 fra ARK Advokater, klage af 20. september
2019 fra FB , telefonrapport af 2. oktober 2019 (samtale med Alm.
Brand), brev af 30. september 2019 fra ARK Advokater, brev af 11.
oktober 2019 fra FB , klage af 19. november 2019 fra FB
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Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om
resultatet. Der er enighed om afgørelsen.

Du kan læse mere om, hvordan Ankestyrelsen behandler sager på møde
på www.ast.dk.

Bemærkninger til klagen

FB har detaljeret argumenteret for, hvorfor, sri- ikke skal betale den for
meget udbetalte erstatning tilbage.

Vi bemaerker, at oplysningerne er indgået i behandlingen alsrl'ssag, men
at de ikke kanføre til et ændret resultat. Vi henvisertil begrundelsen for
afgørelsen, hvor vi direkte har forholdt os til FB' s argumenter.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen ud fra:

. Oplysninger, vi har fået fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

. Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse af 23. oktober 2019

. Klagen til Ankestyrelsen.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings genvurdering af 25. november
20L9.

Ankestyrelsen har ikke modtaget yderligere oplysninger efter
genvurderi ngen.

Regler og vejledninger

Her er de regler og vejledninger, vl har afgjortsKL'ssag efter

Love og bekendtgørelser
Lov om arbejdsskadesikring (arbejdsskadeloven ), senest bekendtgjort i

lovbekendtgørelse nr.376 af 31. marts 2020.

a
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Der er uddrag af reglerne til sidst i afgørelsen. Du finder reglernes fulde
ordlyd på www.retsinformation.dk.

Kopi er sendt til:

ARK Advokatpartnerselskab Ref.nr, :

S/I Arbejdsmarkedets Erhvervssikring Ref.nr

ALM. BRAND FORSIKRING A/S (2) Ref.nr.

Vi har registreret afgørelsen om spørgsmålet om tab af tilbagebetaling som
en stadfæstelse. Læs mere om reoistreringen på ast.dk/koderegistrering
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Lov om arbejdsskadesikring (arbejdsskadeloven), senest
bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 376 af 31. marts 2O2O.

TILBAGEBETALING

$ 4O a. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring træffer afgørelse om
tilbagebetaling,

1) når tilskadekomne eller efterladte mod bedre vidende har undladt at
give oplysninger efter denne lov og den manglende oplysning har
medført en anden afgØrelse, end Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ville
have truffet, hvis oplysningen havde foreligget,

2) når tilskadekomne eller efterladte mod bedre vidende har afgivet
urigtige oplysninger og den urigtige oplysning har medført en anden
afgørelse, end Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ville have truffet, hvis
den korrekte oplysning havde foreligget, eller

3) når tilskadekomne eller efterladte i øvrigt mod bedre vidende
uberettiget har modtaget ydelser efter denne lov.

Stk. 2. Tilbagebetalingsbeløbet opkræves af forsikringsselskabet m.fl. i

sager om ulykker og af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, jf. 5 3 i lov
om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, i sager om erhvervssygdomme.
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